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„LITĖ“ IR LITVAKŲ KULTŪRA
Žodžius „Litė“ ar „litvakas“

tikriausiai esate girdėjęs ne kartą, tačiau
ar žinote jų reikšmę?

Hebrajiškai Lita, o jidiš kalba –
Litė reiškia Lietuvą.

Svarbu suprasti, kad šiai sąvokai
šiuolaikiniuose žemėlapiuose brėžiamos
Rytų Europos valstybių ribos negalioja.
Litė iš esmės atitinka buvusios Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės teritoriją.
Šiame regione įsikūrusi žydų diaspora
sukūrė savitą, litvakišką kultūrą.

Vienas iš jai būdingų aspektų –
tradiciniu, religija paremtu gyvenimo
būdu išsiskiriantys štetlai.

Tai specifiniai regionai, kuriuose
susiformavo litvakiška pasaulėžiūra bei
gyvenimo būdas. Jis atpažįstamas ir
šiuolaikinėse Izraelio žydų
bendruomenėse.Šeduvos štetlas

Žydų gatvė Vilniuje tarpukariu



Miestuose ir miesteliuose
(štetluose) įsikūrusios žydų
bendruomenės gerokai prisidėjo
prie visos Lietuvos modernėjimo
proceso.

Čia gyvenę žydai buvo
pagrindiniai inovatoriai.
Jų dėka kūrėsi pirmosios
degalinės, spaustuvės, prekyboje
atsirado radijo imtuvai ir t.t.“



GYVENIMĄ RELIGIJOS STUDIJOMS PASKYRĘS 
ASKETIŠKASIS VILNIAUS GAONAS

Žymusis XVIII amžiuje 
gyvenęs Talmudo 
komentatorius Gaonas 
Elijahu ben Solomon 
Zalmanas, geriau 
žinomas kaip Vilniaus 
Gaonas – neatsiejama 
litvakiškosios kultūros 
dalis.
Jis svarbus savo 
moraliniu autoritetu.



Būsimasis išminčius gimė 1720-ųjų
balandžio 23 dieną šalia Brastos, dabartinėje
Baltarusijoje, įsikūrusiame Selcų miestelyje. Beje,
jo tėvas, taip pat puikus Talmudo žinovas, buvo
žymaus Vilniaus rabino Mozės Kremerio
palikuonis. Manoma, kad visa šeima neilgai
trukus persikėlė į Vilnių.

Remiantis vienu iš daugybės
pasakojimų, vos septynerių sulaukęs Elijahu
Didžiojoje sinagogoje pasakė net ir
mokslingiausius žydų bendruomenės vyrus
sužavėjusį pamokslą. Kalbama, kad anuomet
mieste apsilankęs Brastos rabinas šeimą įtikino
išleisti berniuką mokytis į vienu iš žydiškosios
kultūros centrų tapusius Kėdainius, kuriuos
anuomet garsino išmintingieji Kacenelenbogenų
giminės rabinai. Įdomu tai, kad Elijahu nesimokė
religinėse mokyklose – nei chederyje, nei ješivoje.
Privačiu jaunuolio mokytoju tapo rabinas Mozė
Margaliotas.



Gaonas Elijahu vedė būdamas
13 metų, tačiau tuo stebėtis tikrai
nereikėtų, nes ne tik žydų, bet ir
lietuvių šeimose apie vedybas anuomet
buvo pradedama galvoti anksti.

Pasakojama, kad dukrai
Chanai į vyrus jį nužiūrėjo pirklys
Jehuda Libas.

Pagal žydų tradiciją, religijos
studijoms atsidavusį žentą kurį laiką
išlaikė tėvai, o vėliau jaunoji šeima
persikraustė į Vilnių. Sostinėje jie
gyveno iš žmonos į šeimą atsinešto
kraičio, taip pat atidarė krautuvėlę,
kurioje ji darbuodavosi.

Nors žmoną Gaonas
nuoširdžiai mylėjo, tačiau 1740
metais palikęs ją ir vaikus pradėjo
kelionę į Palestiną. Dėl nežinomų
priežasčių aplankęs tik Lenkiją ir
Vokietiją 1745 metais jis amžiams
sugrįžo į Vilnių.



Gaonas turėjo du sūnus
ir dukrą, tačiau atsiskyrėliškas
gyvenimo būdas lėmė, kad
šiandien apie šios išskirtinės
asmenybės gyvenimą žinoma
nedaug.

Susidaro asketiško, visą
gyvenimą religijos studijoms
paskyrusio žmogaus vaizdas.

Vienoje iš legendų
sakoma, kad Vilniaus Gaonas
per naktį miegodavo vos kelias
valandas, o kad neužmigtų,
dirbdavo kojas įmerkęs į šalto
vandens dubenį.

1797 m. spalio 9 dieną
miręs Vilniaus Gaonas buvo
palaidotas Šnipiškių, o vėliau
perkeltas į Užupio, o galiausiai –
1968 metais – Sudervės žydų
kapines.



GAONĄ ELIJAHU IŠUGDĖ VILNIAUS DVASIA
Vilniaus Gaonas nebuvo

atsitiktinai Vilniuje atsiradęs
išminčius, jį išugdė ir subrandino
miesto dvasia.

Jo autoritetas prisidėjo prie
Vilniaus, kaip svarbaus žydų centro
įsitvirtinimo, tačiau klaidinga būtų
manyti, kad žydiškojo Vilniaus svarba
prasidėjo būtent nuo jo.

Kalbant apie Vilniaus Gaoną
svarbu žinoti, jog jis niekada neužėmė
jokių oficialių pareigų – nebuvo nei
miesto rabinu, nei religinio teismo
teisėju, nevadovavo ješivai.

Be to, nepaliko jokių rašto
darbų, o visas šiandien jam
priskiriamas knygas jau po mirties
surašė sūnūs ir mokiniai.



Vilniaus Gaonas gyveno labai asketiškai, beveik visą savo laiką skyrė religinių
tekstų studijoms, taip pat, kas tuo metu buvo absoliučiai nebūdinga, ėmė studijuoti
pasaulietinius mokslus, nes tikėjo, kad jų supratimas padės geriau suvokti religinius tekstus.

Puikiai žinoma jo kova prieš chasidizmą. Šis judaizmo judėjimas atsirado XVIII
amžiaus Ukrainoje ir gana greitai sulaukė pasekėjų. Jiems prieštaraujančius litvakiško
judaizmo pasekėjus jie ėmė vadinti mitnagedais (išvertus iš hebrajų kalbos –
prieštaraujantis).

Chasidizmo judėjimo atstovai kritikavo tradicinio judaizmo asketizmą, akcentavo
maldos svarbą, o ne šventųjų tekstų studijavimą, kurį vienu iš pagrindinių elementų laikė
mitnagedai su Vilniaus Gaonu priešakyje.

Vilniaus Gaono autoritetas sulaikė chasidizmo plitimą Lietuvoje. Nors čia judėjimo
pasekėjų atsirado, tačiau jis niekada nebuvo toks paplitęs kaip Ukrainoje.



Vienais iš geriausiai
atpažįstamų žydiškojo Vilniaus –
Šiaurės Jeruzalės – simbolių laikomi
šiandien jau tik knygose ir senose
nuotraukose išlikusi Didžioji sinagoga
ir atmintyje iškylantis pieštas Gaono
Elijahu portretas.

Jeruzalės vardas buvo
suteikiamas tik ypatingiems miestams,
Vilniaus atvejis nėra unikalus – taip
vadinamas ne vienas Rytų Europos
miestas, kuriame anuomet klestėjo
žydiška kultūra.

Rytų Europoje buvo miestų,
kurie ilgai buvo labai svarbūs religiniai
centrai, tačiau žydų bendruomenei
pradėjus sekuliarėti šį statusą prarado.

Šia prasme Vilniaus atvejis
išskirtinis – nuo XVIII amžiaus jis
įsitvirtino kaip vienas iš svarbiausių
religinių centrų, o XIX a. pabaigoje
sugebėjo prisitaikyti prie pokyčių ir
tapo labai svarbiu pasaulietinės
kultūros ir mokslo jidiš kalba centru.
Šio statuso jis neprarado iki pat
Holokausto.

Pagal Gaono žydų istorijos muziejaus (VGŽIM) Lietuvos žydų kultūros ir 
tapatybės muziejaus ekspozicijos vadovės Saulės Valiūnaitės, Vilniaus 
universiteto (VU) istorikės dr. Akvilės Naudžiūnienės ir Kėdainių 
Daugiakultūrio centro vadovės Audronės Pečiulytės, žurnalistės Karolinos 
Aleknavičės  pasakojimus.


